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 الفاعل له ثالثة صور 

 : وهو اسم ظاهر يف اجلملة.الفاعل الظاهر

 وهو ضمري يتصل بالفعل  :الضمري املتصل

 : الفاعل غري ظاهر ولكنه موجود ونقدره بضمريالضمري املسترت
 الفرق بين تاء الفاعل وتاء التأنيث

 ذاكر
 
 الدرس          ذاكر ت

 
 الدرسفاطمة  ت

 

 فاطمة الفاعل           التاء فاعل

 التاء تاء التأنيث       

  املثال الفاعل نوعه

  الدرسالطالب ذاكر  الطالب ظاهر

  الدرسالطالبة ذاكرت  الطالبة ظاهر

  الدرس تذاكر ت ضمري متصل

  ذاكر الدرس مسترت ضمري مسترت
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 السؤال األول: حدد الفاعل وبني نوعه
 .......................................        م الطفل في البحر.        عا

 .......................................                 ركبت البنت القطار.

 .......................................                        نظفت غرفتي.

 .......................................      أنظف غرفتي

 .......................................                        عام الطفل في البحر.

 .......................................                       دخلت المعلمة الفصل.

 .......................................                                   لعبت بالكرة.

 .......................................       ألعب الكرة

 السؤال الثاني: حول الفاعل الظاهر إىل ضمري مسترت مرة وضمري متصل مرة أخرى 

 ................ ........................./.................................... ذاكر الطالب دروسه

 ......... ............................../...................................... ل السيارةركب الرج

 ............................. ........./....................................... نظفت الفتاة غرفتها

 ....................... ............./.......................... قرأ الولد القصص في المكتبة

 السؤال الثالث: حدد نوع التاء يف كل مجلة 
       ................................................    .           عالجت المرضى -

       .................................................         عالجت الطبيبة المرضى  -

         ................................................ .    ساعدت الممرضة الطبيب -

       ................................................  .            ساعدت الطبيب -

 السؤال الرابع: حلل كل كلمة إىل فعل وفاعل 

 .......... +........... = ذاكرنا    .......... + ...........= كتبت

 .......... +........... = ضحكوا   .......... +........... = عبتمل
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...............................................................................................................
...............................................................................................................

....  

 

 بـ -لـ  -كـ  –على  -إىل  عن   –من  –: يف حروف اجلر

 : هو االسم الواقع بعد حرف اجلر االسم اجملرور

 

حرف   اجلملة 
 اجلر

 االسم اجملرور

يف سجل الالعب هدفا 
 املرمى

 املرمى يف 

 اإلسكندرية إىل  غدا إىل اإلسكندريةسنسافر 

 املكتبة من  قلما من املكتبةي سأشرت

 الكرسي على  على الكرسيجيلس الولد 

 احليوانات عن  عن احليواناتقرأت قصة 

 لناجح لـ للناجحأعطيت اهلدية 

 األسد كـ كاألسدهذا جندي شجاع 

 خط بـ واضح. خبطكتابة الدرس 
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 السؤال األول: أكمل اجلمل حبرف جر مناسب)(
 المكتب. .........الكتاب  المطعم. .........ذهب أحمد 
 الفصل. .........يجلس الطالب  الحيوانات. .........قرأت قصة 

 المكتبة. .........اشتريت ألوانا  السبورة. .........ينظر التالميذ 
 ـفقراء...أعطيت صدقة  ـالقمر....هذه فتاة جميلة 

 الزرافة...الرجل طويل   ـالضيوف....رحبت 

 

 ال الثاني: ضع كل حرف جر من احلروف التالية يف مجلةالسؤ
 في........................................................................................: 

 من.........................................................................................: 

 إلى.................:........................................................................ 

 عن.......................................................................................: 

 على....................................................................................... :.. 

 كـ   ............................................................................................... 

 لـ............................................................................................... : 

 بـ................................................ :............................................... 

 

 السؤال الثالث: حدد حرف اجلر واالسم اجملرور يف كل مجلة
 

 االسم اجملرور حرف اجلر  اجلملة 
   رحب المدير بالمعلم الجديد

   وضعت القلم بالحقيبة

   البرتقالة كالكرة
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 الطالب مهذب.

 ع بالضمة.الطالب: مبتدأ مرفو 

 .مهذب: خرب مرفوع بالضمة 

 .يذاكر الطالب دروسه 

 يذاكر: فعل مضارع 

 .الطالب: فاعل مرفوع بالضمة 

 .دروسه: مفعول به منصوب بالفتحة 

 .الكتاب يف احلقيبة 

 .الكتاب: مبتدأ مرفوع بالضمة 

 يف: حرف جر 

 .احلقيبة: اسم جمرور بالكسرة 

 

االسم المفرد: يدل على واحد أو واحدة مثل: طالب أو طالبة 

 يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة 
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 السؤال األول: أعرب ما حتته خط 

 الية.الشجرة ع 

............................................................................................................... 

 .العلم نور 
............................................................................................................... 

 يشرب الولد اللنب. 

...............................................................................................................
............................................................................................................... 

 .شرح املعلم الدرس على السبورة 
...............................................................................................................

............................................................................................................... 

 .اكتب الواجب 

............................................................................................................... 

 .حنرتم املهذب 
...............................................................................................................

............................................................................................................... 

 .قرأت قصة صباحا 

...............................................................................................................
............................................................................................................... 

 .ذاكرت درسا ساعة 
...............................................................................................................

............................................................................................................... 

 .التقيت بصديقي أمس 

...............................................................................................................
............................................................................................................... 

  .ذهبت لعمي اليوم 

.............................................................................................................. 
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 هو ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف نون أو ياء نون  المثنى

 معلمتين( –ان معلمت –طالبين  –)طالبان : مثال

 : يرفع باأللف وينصب ويجر بالياءإعرابه

 

 

o املعلمان خملصان 
املعلمان  مبتدأ مرفوع بااللف ألنه مثنى: 
مهذبان خبر مرفوع باأللف ألنه مثنى: 

o يشرح املعلمان الدرس 
علمانملا فاعل مرفوع باأللف ألنه مثنى: 

o قرأت قصتني 
قصتني مفعول به منصوب بالياء النه مثنى: 

o تقيت بطالبتني يف املدرسةال 
بطالبتني  الباء حرف جر وطالبتين اسم مجرور بالياء: 

 

 ليس كل ما ينتهي بألف ونون مثىن

(انحيشر –: )يذاكران فقد يكون فعال مثل  

(بستان –)فستان : أو مفردا مثل  
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 حته خط في الجمل التاليةالسؤال األول: أعرب ما ت

 السيارتان سريعتان 
...................................................................................................

................................................................................................... 
  فهم الطالبان الدرس 

...................................................................................................
................................................................................................... 

 كافأ املدير التلميذين 
...................................................................................................

................................................................................................... 
  قطفت زهرتني 

...................................................................................................
................................................................................................... 

 أحب الطالبني املخلصني يف عملهما 
...................................................................................................

................................................................................................... 
  سلمت على طالبتني 

...................................................................................................
................................................................................................... 

 باملمرضتني يف املستشفى التقيت 
...................................................................................................
................................................................................................... 
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 مما بين القوسين اختر السؤال الثاني: 

  .الزهرتني( –)الزهرتان     ........... مجيلتان 

 .الطالبني( –)الطالبان    يذاكر .......... الدرس 

 ........... كتابني( –)كتابان     اشرتى أبي 

 ............... صديقني( –صديقان )    رأيت 

 قصتني( –)قصتان    أقرأ .............. كل يوم 

   تلميذين( –)تلميذان    لـ ...........أعطيت هدية 
 

 .الالعبني سريعان   ....................................... 

 .الكتابان مفيدين   ....................................... 

 .يصغي الطالبني للمعلم  ....................................... 

 .مسع الطفل نشيدان   ....................................... 

 .صليت ركعتان    ....................................... 

 .سأكافئ التلميذان   ....................................... 

 .ذهبت إىل صديقان   ....................................... 
 

 

 الالعب سريع    ....................................... 

 .يصغي الولد للمعلم   ....................................... 

 .ا
ً
 .......................................   مسع الطفل نشيد

 .قطفت زهرة    ....................................... 

 .سأكافئ اجملتهد    ....................................... 

 .ذهبت إىل صديق   ....................................... 
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  جمع تكسير –جمع مؤنث سالم  –جمع مذكر سالم  أنواع الجمع

 جمع مزيد بواو نون أو ياء نون على مفرده : جمع المذكر السالم

 معلمين( –: )معلمون مثال

 : جمع مزيد بألف تاء على مفردهجمع المؤنث السالم

 مخلصات( –)معلمات : مثال

 جمع ليس له نهاية معينة كجمع المذكر السالم والمؤنث السالم جمع التكسير:

  كتب  –جنود  –علماء  –:طالب  مثال

 

 اجلمع خاص باألمساء ال األفعال 

 أفعاال وليست مجع مذكر ساملا ن(ويشرح –ن فالكلمات: )يذاكرو -

 
 كر أو مجع مؤنثليس كل ما ينتهي بياء ونون أو ألف وتاء مجع مذ 

  -أموات  –أصوات  –مساكني  –قوانني  –بساتني  –فاملكلمات: )شياطني  -
 أبيات( كلها مجع تكسري
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  ......................مهندسني معلمون...................... 
 ......................أبيات  ......................طالبات
 ......................طنيشيا  ......................أصوات
رجال......................    ......................مساكني
 ......................أوالد          ......................نساء

  ......................متحدين         ......................مؤمنون

 ......................طالب      ...................... مكتبات

 

 

 

  ...................... :مجع املذكر السامل  

  ...................... :مجع املؤنث السامل  

  ...................... :مجع التكسري  
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جمع ينتهي بواو نون أو ياء نون زائدتين وعند حذفهما  جمع المذكر السالم

 يرجع مفرده

 (مهندسين -مهندسون  –معلمين  –معلمون ): مثال

 وينصب ويجر بالياء بالواو: يرفع إعرابه

 

 

o ناملعلمون خملصو 
املعلمون  بالواو ألنه جمع مذكر سالممبتدأ مرفوع : 
خملصون بالواو ألنه جمع مذكر سالمخبر مرفوع : 

o ن الدرسيشرح املعلمو 
نعلموامل بالواو ألنه جمع مذكر سالمفاعل مرفوع : 

o بلت املعلمني يف املدرسةقا 
املعلمني جمع مذكر سالممفعول به منصوب بالياء ألنه : 

o  بالعاملني يف املصنعالتقيت 
بالعاملني  الباء حرف جر وطالبتين اسم مجرور بالياء: 

 

: فقد يكون فعال مثل  مجع مذكر ساملونون  بياءليس كل ما ينتهي 
(بساتين -ين فسات): مثل مجع تكسريأو ( انحيشر –)يذاكران   
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 مكافحون املهندسون 
...................................................................................................
................................................................................................... 

 الدرس  املعلمون شرح 
...................................................................................................

................................................................................................... 
  املتفوقنيكافأ املدير 

...................................................................................................
................................................................................................... 

  املهندسنيقابلت 
...................................................................................................

................................................................................................... 
  املخلصني يف عملهما املعلمنيأحب 

...................................................................................................
................................................................................................... 
  املسافرينسلمت على  

...................................................................................................
................................................................................................... 

 املدرسةيف  باملعلمني التقيت 
...................................................................................................

................................................................................................... 
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 السؤال الثاني: اختر مما بين القوسين 

  ...........(املتفوقني -املتفوقون )           . مهذبون 

 (املعلمني –املعلمون )           .......... الدرس. يشرح 

 (املسافرين -املسافرون )                  أبي ........... قابل 

 ............ (العاملني –العاملون )                   ...رأيت 

 (املخلصني -املخلصون )                  يف العمل..............  أحب 

  ........... ناجحني( –ناجحون )                     أعطيت هدية لـ 
 

 املعلمون خملصني.    ....................................... 

 الصادقني حمبوبون.    ....................................... 

 خيلص املهندسني عملهم.   ....................................... 

 كافأ الرئيس الالعبون.    ....................................... 

 .شاهدت الالعبون يف املباراة  ....................................... 

  ناملتفوقوسأكافئ.    ....................................... 

  املسؤلونذهبت إىل.    ....................................... 
 

 

 سريع الالعب    ....................................... 

  للمعلم. اجملتهديصغي   ....................................... 

  ا. املعلممسع
ً
 .......................................   نشيد

 املعلم قابلت.    ....................................... 

  اجملتهدسأكافئ.    ....................................... 

  املسؤولذهبت إىل.   ....................................... 
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 زائدتين وعند حذفهما يرجع مفردهجمع ينتهي بألف وتاء  جمع المؤنث السالم

 (مخلصات -مهندسات  –معلمات ): مثال

 بالكسرةوينصب ويجر  بالضمة: يرفع إعرابه

 

 

o املعلمات خملصات 
املعلمون  سالم مؤنثألنه جمع  بالضمةمبتدأ مرفوع : 
خملصون سالم مؤنثألنه جمع  بالضمةخبر مرفوع : 

o  الدرس املعلماتتشرح 
نعلموامل سالم مؤنثألنه جمع  بالضمة فاعل مرفوع: 

o  يف املدرسة املعلماتقابلت 
املعلمني سالم مؤنثجمع ألنه  بالكسرةمفعول به منصوب : 

o  يف املصنع بالعامالتالتقيت 
بالعاملني  بالكسرةاسم مجرور  والعامالتالباء حرف جر : 

 

سامل مؤنثمجع ألف تاء بليس كل ما ينتهي   

(أبيات أصوات): مثل مجع تكسريفقد    
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  مكافحاتاملهندسات 
...................................................................................................

................................................................................................... 
 الدرس  املعلمات تشرح 

...................................................................................................

................................................................................................... 
  اتاملتفوقكافأ املدير 

...................................................................................................
................................................................................................... 

  اتاملهندسقابلت 
...................................................................................................

................................................................................................... 
  نات يف عملهاملخلص املعلماتأحب 

...................................................................................................
................................................................................................... 

  من السفرالعائدات سلمت على   
...................................................................................................

................................................................................................... 
 املدرسةيف  باملعلمات التقيت 

...................................................................................................
................................................................................................... 



 

 

18 

 

 

 ةسريع ةالالعب    ....................................... 

 للمعلم. ةاجملتهدصغي ت   ....................................... 

 ا. ةاملعلم تمسع
ً
 .......................................   نشيد

  ةاملعلمقابلت.    ....................................... 

  ةاجملتهدسأكافئ.    ....................................... 

  ةاملسؤولذهبت إىل.   ....................................... 
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 املوضوعاتفهرس 
  أشكال الفعلمراجعة  1

  الجار والمجرورمراجعة  2

  االسم المفردة مراجع 3

  المثنىإعراب  4

  الجموعأنواع  5

  جمع المذكر السالمإعراب  6

  جمع المؤنث السالمإعراب  7




